
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

(2010. február 8.) 

a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as 
időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra 
vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak 
támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 

2008/456/EK határozat módosításáról 

(az értesítés a C(2010) 694. számú dokumentummal történt) 

(Csak az angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, 
olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles) 

(2010/69/EU) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” 
általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső 
Határok Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 
574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ( 1 ) és 
különösen annak 25. cikkére, 

mivel: 

(1) Az 574/2007/EK határozatot a 2008/456/EK bizottsági 
határozat ( 2 ) hajtotta végre. 

(2) A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére figye
lemmel indokolt felső korlátot megállapítani az éves 
programokhoz nyújtandó előfinanszírozási kifizetések 
kumulált összegére vonatkozóan. 

(3) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia 
helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével össz
hangban Dánia nem vett részt az 574/2007/EK határozat 
elfogadásában, és a határozat rá nem kötelező és nem 
alkalmazandó. Tekintettel arra, hogy az 574/2007/EK 
határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
harmadik része V. címének rendelkezései szerint a schen
geni vívmányokra épül, Dánia – az említett jegyzőkönyv 
4. cikkével összhangban – 2007. június 19-i levelében 
jelezte, hogy e vívmányokat mégis átülteti nemzeti 
jogrendszerébe. Ezért a nemzetközi jog alapján e hatá
rozat rá nézve kötelező. 

(4) E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezése
inek továbbfejlesztését jelenti, amelyek végrehajtásában az 
Egyesült Királyság – a Nagy-Britannia és Észak-Írország 
Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes 

rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonat
kozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK 
tanácsi határozatnak ( 3 ) megfelelően – nem vesz részt. 
A határozat ezért az Egyesült Királyságra nézve nem 
kötelező és nem alkalmazandó. 

(5) E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezése
inek továbbfejlesztését jelenti, amelyek végrehajtásában 
Írország – az Írországnak a schengeni vívmányok egyes 
rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó 
kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi 
határozatnak ( 4 ) megfelelően – nem vesz részt. A hatá
rozat ezért Írországra nézve nem kötelező és nem alkal
mazandó. 

(6) Izland és Norvégia tekintetében az 574/2007/EK hatá
rozat – az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi 
Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak 
a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és 
fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás ( 5 ) 
értelmében – a schengeni vívmányok azon rendelkezése
inek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az Európai Unió 
Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég 
Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok 
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló 
társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló 
egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK 
tanácsi határozat ( 6 ) 1. cikkének A és B. pontjában emlí
tett terület alá tartoznak. 

(7) Svájc tekintetében az 574/2007/EK határozat – az 
Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszö
vetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni 
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére 
irányuló társulásáról szóló megállapodás ( 7 ) értelmében 
– a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek tovább
fejlesztését jelenti, amelyek az 1999/437/EK határozat
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1. cikkének A. és B. pontjában említett területhez 
tartoznak, összefüggésben az Európai Unió, az Európai 
Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci 
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtá
sára, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról 
szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében 
történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 
2008/146/EK tanácsi határozat ( 1 ) 3. cikkével. 

(8) Liechtenstein tekintetében az 574/2007/EK határozat – 
az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Állam
szövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liech
tensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai 
Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci 
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtá
sára, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról 
szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegy
zőkönyv értelmében – a schengeni vívmányok azon 
rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az 
1999/437/EK határozat 1. cikkének A. és B. pontjában 
említett területhez tartoznak, összefüggésben az Európai 
Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a 
Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Herceg
ségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci 
Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a 
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és 
fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz 
való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai 
Közösség nevében történő aláírásáról és egyes rendelke
zéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2008. február 
28-i 2008/261/EK tanácsi határozat ( 2 ) 3. cikkével. 

(9) A 2008/456/EK határozatot ezért ennek megfelelően 
módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

A 2008/456/EK határozat a következőképpen módosul: 

1. A 24. cikk címe helyébe a következő szöveg lép: 

„Az éves programok végrehajtásáról szóló előrehaladási- és 
zárójelentések és a kifizetési kérelmek” 

2. A 24. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az alap jogi aktus 41. cikkének (3) és (4) bekezdésére 
hivatkozással a valamely tagállam részére teljesített előfinan
szírozási kifizetések kumulált összege nem haladhatja meg az 
éves programot jóváhagyó finanszírozási határozatban az 
adott tagállam számára elkülönített teljes összeg 90 %-át. 

Amennyiben egy tagállam nemzeti szinten az éves prog
ramot jóváhagyó finanszírozási határozatban számára elkü
lönített teljes összegnél kisebb összeget kötött le, az előfinan
szírozási kifizetések kumulált összege nem haladhatja meg a 
nemzeti szinten lekötött összeg 90 %-át.” 

2. cikk 

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a 
Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az 
Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a 
Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztár
saság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi 
Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a 
Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztár
saság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, 
a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a 
címzettjei. 

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án. 

a Bizottság részéről 
Jacques BARROT 

alelnök
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